
1. ความเปนมาของงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 ตามมติที่ประชุมคณะทํางานขอมูลทองถ่ิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 1/2542 
เมื่อวันเสารที่ 18 ธันวาคม 2542  ขอ 2  ขอคิดเห็นเกี่ยวกบัการจัดการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในระยะเริ่มตนควรจัดทําหอประวัติมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีกอน และเสนอใหการ
จัดการหอจดหมายเหตุเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป  

ดังนั้นในเวลาตอมา คณะทํางานขอมูลทองถ่ินไดดําเนินการจัดทําโครงการนิทรรศการ “หอ
ประวัติมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี” เมื่อป พ.ศ.2543 ซ่ึงในขณะนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอายุ
ครบ 10 ป ( พ.ศ.2533 – 2543 ) จากหลักการและเหตุผลของโครงการ ไดกลาวถึงผลสรุปของการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ไมสามารถรวบรวมหรือถายทอดความเปนมาในรอบ 10 ป ไดทั้งหมด 
จึงเห็นควรจัดเก็บรวบรวม และนําเสนอในรูปแบบของ หอประวัติมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  และใน
วัตถุประสงคของจัดทํา หอประวัติฯ ยังไดระบุถึง การจดัเก็บรวบรวม ศึกษาและถายทอดขอมูลที่แสดง
ถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยฯแลว ยังเพือ่เปนพื้นฐานสําหรับการจัดตั้ง หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ตอไป 

        
           พิธีเปดโครงการนิทรรศการหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2543 

              ณ  สํานักวิทยบริการ โดย ศาสตราจารยไพทูรย  อิงคสุวรรณ อธิการบดี เปนประธานในพิธี 
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            ศาสตราจารยไพทูรย  อิงคสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารยสุภชัย  หาทองคํา 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ และอาจารยจักรฤทธิ์  อุทโธ  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเร่ิมจัดตั้งขึ้นเมื่อป 2530   ในนาม “วิทยาลัยอุบลราชธานี” สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดเปดการเรยีนการสอนขึ้นครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จนกระทั่งป 
พ.ศ.2533 ไดยกวิทยฐานะของวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้นเปนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และยายมาเปด
การเรียนการสอน ณ จังหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงบริเวณพืน้ที่จัดตั้งมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ในปจจบุัน 
คอื เลขที่ 85 ถนนสถลมารค อําเภอวารินชําราบ จังหวดัอบุลราชธานี   

ป พ.ศ.2539 

 รองศาสตราจารยสมพิศ  คูศรีพิทักษ ที่ปรึกษาสํานักวิทยบริการ ในการประชุมรวมกบัฝาย
หอสมุด สํานกัวิทยบริการ เกี่ยวกับการดําเนินงานขอมูลทองถ่ิน เมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 2539 ไดช้ีแนะ
เร่ืองการดําเนนิงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเริ่มตนจากการรวบรวม และศกึษา
ประวัติพัฒนาการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยจากแฟมการประชุมผูบริหาร ประชุม อ.ก.ม. และการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ป พ.ศ. 2541 

 การดําเนนิงานจดหมายเหตมุหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเร่ิมตน โดยมหาวิทยาลัยมอบหมาย
ใหงานขอมูลทองถ่ิน ฝายหอสมุด สํานักวทิยบริการ เปนผูรับผิดชอบโดยประสานความรวมมือไปยัง
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมเอกสารที่ส้ินกระแสการใชงาน และไดนําเสนอตอ
ทางมหาวิทยาลัยในการเริ่มดําเนินการ  จากนั้นไดมีการจัดอบรมใหความรู เร่ือง “การจัดการจดหมาย
เหต”ุ ระหวางวันที่ 28 – 29 เมษายน 2541 ณ หองประชมุ 401 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมี ดร.สมสรวง  พฤติกุล และนายลําดวน  สุขพันธ เปนผูบรรยาย 
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ป พ.ศ. 2542   

จากการประชมุคณะทํางานขอมูลทองถ่ิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม พ.ศ.2542 นั้น ทีป่ระชุมไดมีขอเสนอแนะการดําเนินงานของงานขอมูลทองถ่ิน และ
รวมถึงการดําเนินงานทีใ่หมกีารรวบรวมขอมูลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยละเอียดในรูปของ
หอประวัติ เพือ่เปนพื้นฐานการจัดทําหอจดหมายเหตุ และเสนอใหการจัดการหอจดหมายเหตุเปน
นโยบายของมหาวิทยาลัย ตอไป 

ในปเดยีวกันนีค้ณะทํางานฯ ไดเดนิทางไปศึกษาดูงานโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหต ุ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ และที่ หอจดหมายเหตุและศูนยศลิปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสมุทรปราการ 

 ป พ.ศ.2543  

  ในปนี้มกีารจดัตั้งคณะทํางานโครงการ หอประวัติมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึง
โครงการดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม ศึกษา ถายทอดขอมูลที่แสดงถึงพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการอนรัุกษเอกสาร วตัถุส่ิงของที่เกี่ยวของกับความเปนมา เปนแหลงคนควา
สําหรับผูสนใจ รวมทั้งเปนพื้นฐานการจัดตั้ง หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอนาคต  

  เนื่องจากการจดัทําโครงการดังกลาว เปนการดําเนินการรวบรวมขอมูลที่มีอยูเกือบจะ
ทั้งหมดของความเปนมาของมหาวิทยาลัยเอาไว และเปนการรวบรวมในชวงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครบ 10 ป จึงถือไดวาผลที่ไดจากการดําเนนิการ นํามาเปนขอมูลเพื่อจดัเก็บ และ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของงานจดหมายเหตใุนเวลาตอมา 

ป พ.ศ.2544   

มหาวิทยาลัยมคีําส่ังแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ( คําส่ังที่ 1037/2544 ลงวันที่ 25 ก.ย.2544 ) โดยมี ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  เปน
ประธานคณะทํางาน รองผูอํานวยการฝายบริหาร เปนรองประธานฯ และผูแทนจากคณะ/หนวยงาน
ตาง ๆ ในระดบัหัวหนาสํานกังาน ผูอํานวยการกอง/หัวหนากอง  หัวหนางาน โดยงานจดหมายเหตุ
รวมเปนผูทํางานและเลขานกุาร  ทั้งนี้ มีการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะทํางานเพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนนิการ  และไดรับความอนุเคราะหจาก นางกุลพันธาดา  จันทรโพธ์ิศรี อดีตผูอํานวยการหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ ที่ปรึกษาคณะทํางานขอมูลทองถ่ิน สํานักวิทยบริการ ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การประเมินคณุคาเอกสาร และตารางกําหนดอายกุารเกบ็เอกสาร  

คณะทํางานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเดนิทางไปศึกษาดูงานที่
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ธนาคารแหงประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2544  
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มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทหนาที่ของหอจดหมายเหตุแหงชาติและ
การบริหารเอกสาร” ในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2544 โดย นางสาวนันทกา  พลชัย หัวหนาหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรุงเทพมหานคร และ นายลําดวน สุขพันธ หัวหนาหอจดหมายเหตุ จังหวัดอุบลราชธานี 
เปนผูถายทอดใหความรู 

จากการประชมุการดําเนนิงานจดหมายเหตมุหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 1/2544 มี
มติ กําหนดทิศทางของงานจดหมายเหตุ เกีย่วกับการจัดเก็บเอกสาร แผนงาน ขอบเขต และบทบาท
หนาที่ของคณะทํางาน  

ป พ.ศ.2545 

 คณะ/หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรวมกันสํารวจเอกสารภายในหนวยงาน เพื่อสงให
งานจดหมายเหตุใชประกอบการพิจารณาจัดหมวดหมูเอกสาร และมีการประชุมหารือรวมกันใน
คณะทํางานฯ ทั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก นางกุลพันธาดา จันทรโพธ์ิศรี ที่ปรึกษางานขอมูล
ทองถ่ิน อดีตผูอํานวยการหอจดหมายเหตุแหงชาติ นางสาวนันทกา  พลชัย หัวหนาฝายบริหารเอกสาร 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ และ นายลําดวน  สุขพันธ หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดอุบลราชธานี ภายใตการสนับสนุนของผูบริหารสํานักวิทยบริการ นายสุภชัย  หาทองคํา 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ เปนประธานคณะทํางานฯ และนายจักรฤทธิ์  อุทโธ รองผูอํานวยการ 
สํานักวิทยบริการ  

ป พ.ศ.2546  

มหาวิทยาลัยมคีําส่ังแตงตั้งคณะทํางานชุดใหม โดยผูอํานวยการสํานักวทิยบริการ และรอง
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ เปนที่ปรึกษา อาจารยจักรฤทธ์ิ  อุทโธ เปนประธานคณะทํางาน โดย
คณะทํางานฯไดรวมกนัพิจารณาจัดทําคูมือตารางกําหนดอายุเอกสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งเปนคูมือฉบับแรก โดยพิจารณาแนวทางจากหนังสือ “แนวทางการ
คัดเลือกและตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร ” มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

ป พ.ศ.2547 

 คณะทํางานดําเนินการจดหมายเหตุ ไดมีการติดตอประสานงานอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่
ไดดําเนินการดังนี้ 

 1. นําเสนอคูมือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร เพื่อประกาศใชเปนมาตรฐานในการ
จัดระบบเอกสารของมหาวิทยาลัย 

 2. จัดทําสรุป Executive Summary แจงเวยีนไปยังหนวยงานตาง ๆ เพือ่ใหเกดิความเขาใจใน
ระบบการจัดเก็บเอกสารตามคูมือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารมหาวิทยาลัย 
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 3. จัดซื้อกลองตามมาตรฐานจดหมายเหตุเพื่อใชในการจัดเก็บเอกสารที่ส้ินกระแสการใชงาน
แจกจายให แตละหนวยงาน 

 4. จัดทําคูมือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สงมอบใหแตละ
หนวย งาน โดยคณะทํางานไดรวมกนัประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม  

 5. ออกสํารวจ  แนะนําการจดัระบบเอกสารของแตละหนวยงานทั้งแบบที่เปนทางการ และไม
เปนทางการ 

 6. ดําเนินการรับฝากและรับมอบเอกสารจากแตละหนวยงาน 6 หนวยงาน 

 7. คณะทํางานรวมกันผลักดนัใหมกีารดําเนินการจดัระบบเอกสารตามคูมือตารางกําหนดอายุ
การเก็บเอกสารของงานจดหมายเหตุ รวมกบักิจกรรม 5 ส. ของมหาวิทยาลัย 

ป พ.ศ. 2549 

 ปลายป เปนชวงของการปรับเปลี่ยนผูบริหาร   เนื่องจากผูบริหารชุดเดิมหมดวาระ
การดํารงตําแหนง และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูบริหารชุดใหมปฏิบัตหินาที่แทน  ซ่ึงทางสํานักวิทย
บริการมีการปรับภาระงานใหม  โดยเปลีย่นแปลงผูรับผิดชอบเสมือนเปนการเริ่มตนใหมอีกครั้งหนึ่ง 

ป พ.ศ. 2550 

 การดําเนินการเริ่มจากการสํารวจเอกสารที่รวบรวมซึ่งเปนเอกสารรับฝากของคณะ/หนวยงาน
ตาง ๆ จํานวน 268 กลอง และอีก 11 ถุง เพื่อทําการคัดแยกตามระบบเอกสารจดหมายเหตุ เนื่องจาก
บริเวณชั้น3 อาคารขอมูลทองถ่ิน เตรียมการปรับปรุง เพื่อเปนหองนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 80 
พรรษามหาราชา  จึงไดมีการขนยายเอกสารจดหมายเหตุลงมาที่บริเวณชั้น 2  เพื่อทําการวิเคราะห
หมวดหมู – คัดแยก  และบริเวณชั้น 1  สวนที่ไดทําการวิเคราะหแลวเสร็จและสวนที่ยังไมได
ดําเนินการ  จากนั้นไดมีการประชุมรวมกับผูแทนคณะ/หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเปนครั้งแรก
ในการติดตามความคืบหนา รวมทั้งการทบทวนคูมือตารางการจัดเก็บเอกสาร ป 2548  โดยจัดประชุม
กลุมยอย 5 กลุม คือ กลุมการเงิน-พัสดุ  กลุมบริหาร-งานบุคคล กลุมงานแผน  กลุมวิชาการ  และกลุม
งานประกันคุณภาพ   จากนั้นไดมีการแจงเวียนคณะ/หนวยงานตาง ๆ เพื่อขอความเห็นชอบ และ
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีชุดใหม 

 ประกอบดวย รองศาสตราจารยภรณี ศิริโชติ จากคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนทีป่รึกษา  รองผูอํานวยการฝายบริการและพฒันา เปนประธานคณะทํางาน
ฯ และผูแทนจากคณะ/หนวยงานละ 2 คน เปนกรรมการ  โดยงานจดหมายเหตุ เปนกรรมการและ
เลขานุการ 
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ป พ.ศ. 2551 

 คณะทํางานดําเนินการจดหมายเหตฯุ  ไดประชุมหารือรวมกันและเหน็ชอบใหมีการ
ประกาศใชคูมอืตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร ฉบับป 2550  ซ่ึงเปนคูมือ ฉบับที่ 3  (ฉบับแรก ป 
2546  และฉบบัที่ 2 ป 2548)  งานจดหมายเหตุไดจัดทํารูปเลมแจกจายใหกับทกุหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังไดดําเนนิการจดัทําขอมูลแผนพับเพื่อเปนการประชาสัมพันธเผยแพร การ
จัดทํา ทําเนยีบรายชื่อคณะทํางาน รวมทั้งขัน้ตอนในการทําลายเอกสารเพื่อเปนแนวปฏิบัติรวมกัน  ใน
กิจกรรมอื่นทีอ่ยูระหวางดําเนินการ ซ่ึงไดรับอนุมัติงบประมาณแผนดนิ ป 2551 ใหดําเนินการ ไดแก 
โครงการนิทรรศการถาวร  รองศาสตราจารย ดร.สมจิตต  ยอดเศรณี อธิการบดีผูกอตั้งมหาวิทยาลัย  
ซ่ึงเปนการเชิดชูเกียรติอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปนเกียรติประวัตแิก
มหาวิทยาลัยในการถายทอด ใหความรู เกี่ยวกับประวัติพฒันาการของมหาวิทยาลัยสูคนรุนหลัง 

ป พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน 

 ในชวงตัง้แตเดือนตุลาคม 2551 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการทํางานจดหมายเหตุอีกครั้ง
หนึ่ง ซ่ึงในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ ทําใหมีผูปฏิบัติงานจดหมายเหตุเพยีง 1 คน จากเดมิจํานวน 3 คน 
และไดยายเอกสารจดหมายเหตุที่อยูช้ัน 2 อาคารขอมูลทองถ่ิน ลงมาจัดเก็บที่หองจดหมายเหตุช้ัน 1 
อาคารหลังเดียวกัน ในสวนของการดําเนินงานจดหมายเหตุ ยังไมมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะทํางาน
จดหมายเหตุ แตมีการดําเนนิงานในสวนของการรับขอมูลเอกสารเฉพาะจากงานสารบรรณ สํานักวิทย
บริการ เทานั้น สวนเอกสารจากหนวยงานอืน่ จะรับเฉพาะที่ผานการพิจารณาจากรองผูอํานวยการฝาย
บริการและพฒันากอน วาสมควรรับฝากหรือจัดเก็บที่งานจดหมายเหตุหรือไม ในสวนการดําเนินงาน
อ่ืนมีการปรับปรุงระบบการใหบริการ การเผยแพรประชาสัมพันธงานจดหมายเหตุ รวมทั้งการ
ใหบริการคนรายชื่อเอกสารทางเวปไซต ของสํานักวิทยบริการ และมพีิธีเปดนิทรรศการถาวรอาจารย
สมจิตต  ยอดเศรณี อธิการบดี ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ 
บริเวณชัน้ 1 อาคารขอมูลทองถ่ิน  
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ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการฯ 

  
 หลังจากพิธีเปด มีกิจกรรม “เสวนา การทํางานรวมกับอธิการบดีผูกอต้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
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